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Denne bog har lix 19.

Har du læst alle ZOMBIE-JÆGER-bøgerne?
Bog 1: Sort blod
Bog 2: Knuste kranier
Bog 3: Friske lig
Bog 4: Kæmpens kød
Bog 5: Campens fald
Bog 6: Døde venner
Bog 7: Kemikerens løgne
Bog 8: Verdens ende
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Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele
startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede
druknede.
Alle troede, det var et uheld. En mekanisk fejl. Men
få dage efter kom de døde op fra havet. De gik mod
byerne med ét formål: at æde menneskekød.
Zombier kalder vi dem. De levende døde. De bor
uden for muren. Jager i flokke. Og hver gang de bider
en, kommer der flere af dem og færre af os.
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Kapitel 1: Intet at
vende hjem til

(ALO FORTÆLLER)

David forsvinder ned gennem affaldsskakten, og jeg
følger efter. Sidste gang jeg gled gennem skakten, var det
for at finde en kur. Denne gang er det for at flygte. Vores
camp er faldet. Den er invaderet af zombier, og hvis vi
ikke stikker af, ender vi som endnu et lig i tivoliet.
Faldet gennem skakten tager kun et par sekunder. Vi
lander med fødderne i skraldebunken med et brag. Selv
her uden for muren kan jeg høre zombierne, der æder sig
igennem ligene. Der høres ikke længere skrig derindefra.
Kun slubrende, gnaskende lyde blandet med zombiernes
knurren.
Jeg kan kun håbe, at min søster Ava ikke er blandt de
døde. At hun har fundet en måde at slippe væk på. At hun
ikke stadig er fanget derinde. Bare tanken får mig til at
stivne, som om alt skraldet bliver forvandlet til kviksand,
der holder mig fast.
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David er klatret ned af skraldebunken. Han har kurs
mod byen, og han er allerede godt på vej, før han opdager,
at jeg ikke er bag ham.
”Alo, kom nu,” siger han.
Men jeg kan stadig ikke røre mig.
Med et par hurtige spring er han tilbage ved skraldebunken. Han klatrer op og griber mig om skuldrene.
”Jeg ved godt, det er svært,” siger han. ”Men vi skal af
sted.”
Han trækker i mig. Når jeg ser ham nu, glemmer jeg
helt de mange måneder, hvor han lå lænket til hospitalssengen og var helt svag af zombiesygen. Det eneste, der
er tilbage af den tid, er såret på hans skulder.

”Vi skal ind til byen og finde mere proviant. Og så sætter
vi kurs mod Camp X.” Han får det til at lyde, som om det
bare er endnu en opgave, vi er sendt ud på som jægere.
Men jægerne findes ikke mere. Tarik, Mark, Lex og Lenni
er alle døde. Sikkert også Jenko og Esra. Så nu er kun
David og jeg tilbage. Og selv, hvis vores plan lykkedes,
har vi ingen camp at vende hjem til.
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Jeg skubber tankerne væk. Fokuserer på vores mål.
Camp X. Der, hvor kemikeren er. Det var ham, der lavede
modgiften til kæmpen, og hvis vi kan få fat i ham, kan vi
måske lave en kur og en vaccine. Vi kan måske sætte en
stopper for det hele.
Mens vi går mod byen, kan jeg ikke lade være med at
vende mig om og betragte campen. Oppe på muren er der
skikkelser. Det er zombier, og i deres midte står en, der
er højere end alle de andre. Kæmpen. Han udstøder et
sejrsbrøl.
Campen er hans nu. Han fik den væltet, præcis som han
havde truet med at gøre.
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